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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 
 
          V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: 

Valná hromada:       dne 11. 6. 2009 
Dozorčí rada:           dne 11. 6. 2009 
Správní rada:            dne 9. 1. 2009, 29. 4. 2009, 27. 8. 2009, 21. 10. 2009 
Programový výbor:  dne 27. 8. 2009, 21. 10. 2009, 16. 11. 2009 
Výběrová komise:    dne 19. 10. 2009.  
 
Rozšíření členské základny o obec Libavské Údolí: 
          V současné době má  MAS  celkem 36 členských měst a obcí a 92.471  obyvatel.  
 
Změny v personálním složení orgánů MAS: 
          Do dozorčí rady byla valnou hromadou v červnu t.r.  zvolena starostka města Horní 
Slavkov - Mgr. Vildumetzová. Naopak ze správní rady na vlastní žádost odešla sl. Stanislava 
Sluníčková. Uvolněné místo bude doplněno na příštím zasedání valné hromady MAS. Rovněž 
výběrová komise byla posílena  o 5 členů. Novými členy výběrové komise jsou paní Hana 
Bašková (nezisková oblast), Monika Halačová a František Bartoň (podnikatelská oblast), 
Irena Lechanová a Ing. Slíva (veřejná oblast).Z obdobných důvodů došlo také k rozšíření 
členů programového výboru. Novými členy programového výboru jsou Jiří Valenta a Mgr. 
Zajíček za veřejnou oblast a Tomáš Fara za podnikatelskou sféru. 
 
 
1. výzva MAS Sokolovsko: 
          Na základě podané žádosti o dotaci do tzv. velkého Leaderu byla naší MAS pro rok 
2009 přislíbena částka  ve výši cca 22 mil. Kč. Stejnou částku budeme pro rozvojové projekty 
dostávat každý rok v následujících 4 letech, tedy celkem více než 100 mil. Kč. 
          Počínaje dnem 31. srpna t.r. byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí o dotaci 
v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Sokolovsko. Kompletní znění této 
výzvy bylo rovněž k dispozici na www.mas-sokolovsko.eu a vyvěšeno pro informovanost 
široké veřejnosti na úředních deskách obcí a měst a zároveň bylo publikováno v regionálním  
tisku.  
         V souladu s Harmonogramem prací na „Výzvě…“ se pak dne 3. září 2009 uskutečnil 
informační seminář pro potenciální žadatele. Samotný příjem žádostí o dotace byl realizován 
ve dnech 21. – 24. září v kanceláři MAS Sokolovsko o.p.s. Celkem byla přijato 28 projektů, 
z nichž 25 prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté následovalo 
hodnocení těchto projektů ze strany výběrové komise, stanovení pořadí žádostí programovým 
výborem a schválení tohoto pořadí správní radou MAS. Dne 23. 10. 2009 bylo všech těchto 
25 projektů předáno k dalšímu řízení /viz tisková zpráva/. Zde budou v následujících dnech 
zkontrolovány a do 35 kalendářních dnů nám bude zaslán výsledek jejich kontroly.  
 
Shrnující informace o předložených projektech, které prošly administrativní kontrolou a 
kontrolou přijatelnosti za jednotlivá fiche: 
 
Fiche č. 1 

Pořadové číslo Žadatel Pořadí Požadovaná dotace Přidělená dotace 
01/2009/05 Chodov 1 1 800 000,00 ano 
01/2009/13 Loket 2 1 724 377,00 ano 
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01/2009/03 Kynšperk nad Ohří 3 1 800 000,00 ano 
01/2009/09 Horní Slavkov 4 1 326 283,00 ano 
01/2009/04 Krajková 5 370 542,00 ano 
01/2009/06 Březová 6 725 139,00 ano 
01/2009/08 Lomnice 7 515 114,00 ano 
01/2009/10 Dolní Rychnov 8 1 458 801,00 ano 
01/2009/11 Rotava 9 621 000,00 ano 
01/2009/01 Šabina 10 1 800 000,00 ne (2. náhradní) 
Fiche č. 1 celkem 12 141 256,00 10 341 256,00 

 
Fiche č. 2 

Pořadové číslo Žadatel Pořadí Požadovaná dotace Přidělená dotace 
01/2009/07 Královské Poříčí 1 1 687 060,00 ano 
01/2009/21 Krásno 2 304 245,00 ano 
01/2009/02 Šabina 3 860 414,00 ano 
01/2009/27 Dasnice 4 508 235,00 ano 
01/2009/24 o.s.Hartenberg 5 628 013,00 ano 
01/2009/16 Kaceřov 6 169 254,00 ano 
01/2009/12 Rotava 7 1 405 899,00 ano 
01/2009/19 Kraslice  8 896 275,00 ano 
01/2009/22 Habartov 9 419 028,00 ano 
Fiche č. 2 celkem 6 878 423,00 6 878 423,00 

 
Fiche č. 3 

Pořadové číslo Žadatel Pořadí Požadovaná dotace Přidělená dotace 
01/2009/23 o.s.Hartenberg 1 1 527 786,00 ano 
01/2009/28 Staré Sedlo 2 876 024,00 ano 
01/2009/25 Horní Slavkov 3 642 186,00 ano/část 
01/2009/14 Loket 4 1 733 447,00 ne (1. náhradní) 
Fiche č. 3 celkem 4 779 443,00 2 403 810,00 

 
Fiche č. 4 

Pořadové číslo Žadatel Pořadí Požadovaná dotace Přidělená dotace 
01/2009/20 BESTO PRO s.r.o. 1 459 328,00 ano 
01/2009/17 Michal Málek 2 240 864,00 ano 
Fiche č. 4 celkem 700 192,00 700 192,00 

 
 
Projekty realizované MAS Sokolovsko v r. 2009  
 
Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS  
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          Na tento projekt získala MAS Sokolovsko o. p. s. dotaci z Programu rozvoje venkova 
ČR, opatření IV.2.1  
          Hlavním předmětem projektu spolupráce je zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou 
partnerských MAS (tedy MAS Sokolovsko o. p. s. a MAS Český les, o.s.), které poté budou 
prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality obyvatel a zvýšení atraktivity 
vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Dojde k úpravě obecní zeleně, veřejných prostranství 
a pořízení relevantní techniky pro tři obce MAS Sokolovsko (Rudolec, Kamenice a Krajková) 
a jednu obec MAS Český les (Újezd).   
MAS Sokolovsko – celkové výdaje projektu 2 625 432 Kč – dotace 2 395 888 Kč. 
MAS Český les – celkové výdaje projektu 402 446 Kč – dotace 369 201 Kč.   
          Celý projekt byl zahájen v září 2009 a bude ukončen podáním závěrečného vyúčtování 
v dubnu 2010 (do té doby musí být i proplacené veškeré náklady). 
  
Dosavadní práce MAS Sokolovsko na projektu: 
1.   Úprava zeleně – jelikož předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhla více jak 500 tis. bez 
DPH není povinnost provést výběrové řízení a byla uzavřena smlouvu s jedním – vybraným 
dodavatelem. Smlouva o provedení díla byla uzavřena s panem Tomášem Tlamkou, který 
započne práce v listopadu 2009 a ukončí v březnu 2010.  
2.   Dodávka techniky – zde se muselo dle pravidel udělat výběrové řízení, které proběhlo 
v říjnu 2009, nejvhodnější – nejlevnější nabídku podala firma BESTO PRO s. r. o., s kterým 
byla taktéž uzavřená kupní smlouva. Techniku dodá nejpozději do 12/2009.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko 
 
          Také tento projekt se realizuje díky dotačním prostředkům EU. MAS Sokolovsko o. p. 
s. na něj získala dotaci z Regionálního operačního programu (ROP Severozápad), oblast 
podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR.  
          Cílem projektu je vytvoření propagační kampaně na podporu rozvoje CR na území 
MAS Sokolovsko, která má „objevit“ turistickou atraktivitu tohoto území pro jeho 
návštěvníky. Jednak dojde k vytvoření 3 druhů propagačních produktů (letáků o turistických 
atraktivitách MAS, tématických letáků o vybraných zajímavostech tohoto území a tvorbě 
propagačních DVD o 15 turistických destinací MAS) a také k realizaci propagační kampaně 
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plánované kulturní akce pod názvem Dny CR v MAS na statku Bernard včetně jarmarku 
řemeslníků, kde se představí členové MAS se svou nabídkou v oblasti CR.  
 
MAS Sokolovsko – celkové výdaje projektu 2 373 438 Kč – dotace 2 195 430 Kč. 
Zahájení projektu v září 2009, ukončení projektu v únoru 2011 (podání závěrečné zprávy). 
 
  
 
 
Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – 1. etapa  
 
          Na tento projekt získalo dotaci město Březová. Dotace byla získána z Regionálního 
operačního programu (ROP Severozápad), oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a 
rozvoje produktů CR. S ohledem na fakt, že tento projekt postihne značnou část území naší 
MAS, budeme se s městem Březová na realizaci projektu aktivně podílet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V projektu se jedná o realizaci následujících výstupů: 
� informační tabule – zpracování a rozmístění informačních tabulí zaniklých obcí ve 

Slavkovském lese 
� publikace „Zaniklé obce na Březovsku“ – zpracování publikace o historii zaniklých 

obcí a současném stavu 
� propagační leták naučné stezky – leták pro turisty po okruhu informačních tabulí  
� internetové stránky – vytvoření internetových stránek zaniklých obcí  
� mapa naučné stezky zaniklých obcí Březovska – dtto propagační leták 
� putovní výstava zaniklé obce – zrealizování výstavy 

 
 
Ostatní aktivity MAS  
         Aby se s pojmem „Místní akční 
skupina“ seznámilo co nejvíce 
obyvatel našeho regionu, uspořádala 
MAS výstavu v rámci oslav Vesnice 
roku 2009 v Základní škole na 
Březové. Výstavu navštívilo více než 
300 návštěvníků. 
 



MAS Sokolovsko o. p. s.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sídlo: Nám. Míru 230, 357 61  B�ezová,  tel.: 352 466 056, I�: 279 62 008  

e-mail: mas.sokolovsko@volny.cz, www.mas-sokolovsko.eu 

 

 
 
 
     Podrobnější informace o činnosti MAS Sokolovsko jsou k dispozici na webových 
stránkách MAS: www.mas-sokolovsko.eu. 
 
Březová leden 2010 
Vypracoval: Ing. M. Makovička, manažer MAS Sokolovsko o.p.s.  
 


